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ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок та умови надання платних послуг в 

Інституті проблем математичних машин і систем НАН України 

  
     

                       1. Загальні положення та умови  надання платних послуг  

 

     1.1.Дане Положення регламентує порядок надання платних послуг в 

Інституті проблем математичних машин і систем НАН України (далі – 

Інститут). 

     1.2.Положення про порядок надання платних послуг (далі - Положення) 

розроблено на підставі Бюджетного кодексу України,  Закону України «Про 

вищу освіту» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 

2003 року № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися бюджетними науковими установами» (зі змінами), постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

у вищих навчальних закладах (наукових установах)» (зі змінами), наказу 

Міністерства  освіти і науки України, Міністерства економіки України, 

Міністерства фінансів України  від 23.07.2010 N736/902/758,   зареєстрованому  

у Міністерстві  юстиції  України від 30.11.2010 за N 1196/18491 «Про 

затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними 

навчальними закладами», Статуту Інституту, відповідних ліцензій,  і  визначає  

організаційно-правові  засади  надання Інститутом платних послуг, пов'язаних 

з його основною діяльністю.  

     1.3.Підставою  для  надання  конкретного виду платних  послуг  є  договір 

(контракт) з фізичною  або  юридичною  особою,  у  якому  визначається  

порядок надання послуги, розмір та терміни оплати за надану послугу; заява  

фізичної  особи тощо. 

     1.4.При укладенні договорів про надання послуг, зазначених у Додатку до 

даного Положення, сторони керуються такими нормативно-правовими 

актами: 

     - при    наданні послуг,  передбачених  пунктами  1-6  Додатку - планування, 

облік і калькулювання кошторисної вартості здійснювати згідно норм, 

передбачених в  нормативно-правових актах, що діють у сфері 

бухгалтерського обліку та звітності. 

     - при наданні послуг, передбачених пунктами  7, 14, 15, 17 Додатку - 

законодавством у сфері інтелектуальної власності  із  зазначенням  в  договорі  

прав авторів та власників об'єктів інтелектуальної власності; 

     - при  наданні послуг, передбачених пунктами 10-12, 16  Додатку -   наказом   

Міністерства   освіти і науки України, Міністерства фінансів України,  

Міністерства економіки України від 23.07.2010 N736/902/758,   

зареєстрованим  у Міністерстві  юстиції  України від 30.11.2010 за 

N1196/18491 «Про затвердження порядків надання платних послуг 

державними та комунальними навчальними закладами». 



     1.5.Для надання послуги, передбаченої пунктом 18 Додатку - 

використовується обладнання,   що знаходиться на балансі установи як основні 

засоби. 

     1.6.Планування власних надходжень від надання платних послуг 

здійснюється Інститутом відповідно  до  переліків  послуг,  що затверджуються 

Кабінетом Міністрів України для відповідної галузі.  

     1.7.Розміщення інформації про платні послуги здійснюється у доступних 

для громадян місцях, у тому числі на офіційному веб-сайті Інституту. 

     1.8.Інститут безкоштовно надає громадянам  повну, доступну та достовірну 

інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її 

вартості, порядку та строку оплати. 

 

2. Порядок визначення вартості послуг  

 
     2.1.Розмір плати за той чи інший вид послуги  встановлюється на базі 

економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. 

     2.2.Складовими вартості витрат є: 

     -витрати на  оплату  праці працівників,   

     -нарахування на оплату праці відповідно до законодавства; 

     -безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій; 

     -капітальні витрати; 

     -індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного 

законодавства. 

     2.3.Кількість ставок (штатних одиниць) посад наукових  

працівників визначається з урахуванням тих функцій і видів робіт,  

які безпосередньо пов'язані з наданням послуги. У разі  

недоцільності закріплення окремих працівників для надання послуг у  

розрахунку витрат на оплату праці передбачається кількість штатних  

одиниць для здійснення доплат за суміщення професій працівникам.  

     2.4.Нарахування на заробітну плату включаються у розмірі єдиного 

соціального внеску. 

     2.5.До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій належать 

матеріальні витрати, що використовуються на надання послуг, у тому числі на 

придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин,  

витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, 

комунальних послуг та енергоносіїв, службові відрядження тощо. Витрати на 

оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються для надання платних 

послуг, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не можуть бути 

виконані співробітниками Інституту.  

     2.6.До капітальних витрат включаються витрати на придбання або 

створення основних засобів, зокрема виробничого обладнання, приладів, 

механізмів, споруд, меблів, комп'ютерної та оргтехніки; капітальне 

будівництво, придбання, ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, 

будівель, споруд, транспортних засобів (у тому числі придбання будівельних 

матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації); придбання 



програмного забезпечення (у тому числі з передачею прав на користування), 

авторських та суміжних прав.  

     2.7.Під час здійснення розрахунків вартості послуг,  

передбачених пунктами  1-6 Додатку, що виконуються за  рахунок  бюджетних  

коштів  за договорами, враховуються граничні розміри накладних  витрат, які 

встановлені відповідними нормативно-правовими актами. 

     2.8.У разі, якщо послуга надається відокремленими структурними 

підрозділами,  що входять до складу Інституту, то її вартість визначається  

виходячи  із  середніх  витрат Інституту на певну послугу. 

 

 

        3. Використання та облік коштів від надання послуг  

 

     3.1.Кошти, отримані Інститутом від надання платних послуг зараховуються 

на відповідні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби 

України та/або на поточний рахунок в банку державного сектору економіки та 

використовуються згідно із затвердженим кошторисом Інституту з 

урахуванням вимог законодавства. 

     3.2.Кошти, отримані від надання послуг, спрямовуються на  

покриття витрат, пов'язаних з їх організацією та наданням, на  

сплату податків, обов'язкових, відповідно до чинного законодавства  

внесків, зборів і платежів.  

     3.3.Матеріальні цінності, майно, придбане або створене за рахунок коштів, 

отриманих від платних послуг, належить Інституту на правах, визначених 

чинним законодавством, та використовується для виконання статутних 

повноважень Інституту. 

      3.4.Облік наданих платних послуг ведеться бухгалтерською службою 

Інституту відповідно до вимог чинного законодавства на підставі отриманих 

актів виконаних робіт та виписок з Державної казначейської служби України 

та/або поточного рахунку в банку державного сектору економіки. 

 

4. Заключні положення 

 

     4.1.Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом 

видання наказу директора Інституту про внесення змін чи доповнень або 

підготовки нової редакції Положення про надання платних послуг в Інституті 

проблем математичних машин і систем НАН України. 

    4.2.З моменту затвердження наказом директора, в установленому порядку 

нової редакції Положення про надання платних послуг, попереднє втрачає 

чинність. 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

до Положення про порядок та умови 

надання платних послуг в Інституті 

проблем математичних машин і систем НАН України 

  

 

 

ПЕРЕЛІК 

платних послуг, які можуть надаватися  

Інститутом математичних машин і систем НАН України 
 

     1. Проведення  науково-дослідних,  дослідно-конструкторських, проектно-

конструкторських,   технологічних,  пошукових та  проектно-пошукових робіт.  

 

     2. Проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації  

технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного 

забезпечення, технічного захисту інформації.  

 

     3. Проведення  досліджень  щодо  розвитку окремих галузей національної 

економіки та кон'юнктурних досліджень.  

 

     4.  Наукова та науково-технічна експертиза відповідно до договорів,   

укладених з фізичними та юридичними особами в установленому 

законодавством порядку.  

 

     5. Проєктування,  розроблення  та виготовлення експериментальних зразків 

і дослідних партій матеріалів,  речовин, приладів, обладнання.  

 

     6. Випробування обладнання,  конструкцій,  виробів та матеріалів.  

 

     7. Розроблення програмного продукту, впровадження, реалізація та 

супровід програмних засобів і продуктів.  

 

     8. Надання  консультацій  з  питань  наукових досліджень,  їх організації  та  

наукового обслуговування, послуг з розроблення науково-технічної   

документації  на  науково-технічну  продукцію, натурний зразок.  

 

     9.  Підготовка  на  основі  результатів  аналізу,  оцінки  та узагальнення  

бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, аналітичних і  

фактографічних  матеріалів,  добірок,  каталогів, буклетів,  інформаційної  та  

рекламної  продукції для провадження наукової та науково-технічної 

діяльності.  

 

     10.   Підготовка  понад  державне  замовлення  відповідно  до договорів 

(контрактів),   укладених   з   фізичними   або  юридичними  особами, аспірантів 

і докторантів, у тому числі іноземців.  



 

     11.  Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження 

авторефератів,   дисертацій,   стенографування   під  час  захисту дисертацій,  

організація,  підготовка  до  захисту  дисертацій  на здобуття  ступенів  доктора 

філософії (кандидата наук),  доктора  наук  та його проведення для осіб, які 

навчаються (навчалися)  відповідно  до  договорів (контрактів),  укладених з 

фізичними або юридичними  особами,  у тому числі для осіб, які не навчаються 

(не навчалися)  в Інституті  (крім  оплати часу проведення  засідання членам 

спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних 

опонентів).  

 

     12.  Підвищення  кваліфікації,  перепідготовка, інше навчання для  здобуття  

громадянами  післядипломної  освіти  понад державне замовлення в межах 

ліцензійного обсягу.  

 

     12-1.  Проведення  спеціальних  курсів, семінарів, тренінгів, стажування,  

підвищення  професійної компетентності в іншій формі, що не потребує 

отримання відповідної ліцензії.  

 

     12-2.  Визнання   кваліфікації,  здобутої   за  результатами неформальної або 

інформальної освіти.  

 

     13. Організація та  проведення наукових семінарів, конференцій, 

симпозіумів, лекторіїв, виставок, тренінгів.  

 

     14. Впровадження результатів наукових досліджень.  

 

     15.   Забезпечення   доступу  до  локальних  і  корпоративних комп'ютерних  

мереж, до мережі Інтернет, автоматизованих баз даних та пошукових систем 

через сегменти локальних і корпоративних мереж.  

 

     16. Організація навчання іноземних мов, роботи з комп’ютерною технікою  

та  методик  статистичної  обробки інформації в наукових дослідженнях, 

перекладацькі послуги.  

  

     17.   Видання, розповсюдження та реалізація   наукових, науково-технічних,    

науково-інформаційних,   науково-практичних, науково-популярних  видань,  

тиражування матеріалів бібліотек на носіях інформації, надання 

поліграфічних послуг.  

 

     18.   Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової,  

наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки,  обладнання,  

приладів та устаткування, що виготовлені за власними  технологіями.  

Виробництво та реалізація  дослідних та промислових партій продукції,   

виготовленої  за  власними технологіями.  

 



     19. Здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, 

що розроблені за рахунок коштів державного бюджету.  

 

     20. Забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов  на  

виробництво  продукції,  проведення  її  сертифікаційних випробувань.  

  

     21.   Розроблення за кошти замовників проектів програм, стратегій,  

концепцій розвитку окремих регіонів, міст, громад, окремих видів економічної 

діяльності, підприємств та організацій.  

 

     22.  Організація  стажування  спеціалістів, консультування та підвищення 

кваліфікації на замовлення юридичних та фізичних осіб.  

 

     23.  Надання  поліграфічних  та  рекламних послуг, реалізація власної   

друкованої   продукції,   у  тому  числі  інформаційної, рекламної  та  бланкової  

(крім  видання  та реалізації друкованих засобів  масової  інформації), видання 

та розміщення на веб-сайтах банерів,  рекламної  продукції  в  електронній  

формі; розроблення поліграфічного дизайну.  

 

     24. Надання дистанційних інформаційних послуг відповідно до 

законодавства,  крім випадків, коли отримувачами послуг є наукові 

працівники Інституту.  

 

     25.  Виготовлення  повнотекстових  електронних  копій  видань 

(документів) на замовлення установ та фізичних осіб із дотриманням вимог  

законодавства  про  авторське  право,  крім  випадків, коли отримувачами  

послуг  є  наукові працівники Інституту.  

 

     26.  Друкування,  копіювання,  сканування, ламінування, запис інформації  

на  носії, виконання палітурних, брошурувальних робіт, крім випадків, коли   

отримувачами  послуг  є  наукові працівники Інституту.  

 

     27. Здійснення  заходів, пов’язаних із провадженням виставково-

ярмаркової діяльності, згідно із законодавством.  

 

     28.   Надання у короткострокове користування  фізичним, юридичним  

особам  площ  та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються  

в  науковій,  освітній діяльності для проведення освітніх,  наукових,  

спортивних,  урочистих,  культурних та інших заходів  (крім  заходів,  що  

здійснюються  в межах релігійної або політичної  діяльності),  а  також  іншого  

рухомого та нерухомого майна  або  обладнання  в разі, коли це не погіршує 

умов навчання, праці  або  соціально-побутових  умов  осіб,  які  навчаються  

або працюють в Інституті.  

 

     29.  Надання  в  оренду  будівель,  споруд, окремих тимчасово вільних площ 

та приміщень, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання,  що 



тимчасово не використовуються в науковій, освітній діяльності  в  разі,  коли 

це не погіршує умов навчання, праці або соціально-побутових  умов  осіб,  які  

навчаються  або  працюють в Інституті.  

     30. Послуги  з інженерного і господарського забезпечення,  що надаються 

орендарям майна Інституту, зазначеного у п. 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення підготувала  

МОЙСЕЄНКО С.Є. 


